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NORDEN
Gotland - Fugle og Orkidéer

Henrik og Lis Knudsen har været på naturtur til Gotland, arrangeret af Scanbird.
Henrik skriver:
Turen i de første dage af juni 2012 indledtes med et stop i Brömsebro, hvor Chr IV i
1645 måtte afstå bl.a. Gotland til svenskekongen. Herefter gjorde vi et lille ophold ved
Kalmar Slot, hvor Kalmarunionen blev dannet i 1397. På Gotland besøgte vi Visby,
som Valdemar Atterdag erobrede i 1361.
Gotland er en naturperle. I Länsstyrelsens ’utflyktsguide’ til 41 naturreservater måtte
vi kigge forgæves efter flere af de gode steder, vi var. I nord på Fårö og i syd ved
Hoburgen er der ejendommelige kalkstensformationer kaldet rauker.
Det skulle være muligt at finde 31 forskellige blomstrende orkidéer på Gotland i juni.
Vi fandt 15 arter, bl.a. sværd-skovlilje og den store fruesko.
På Stora Karlsö så vi et fuglefjeld med alk og lomvie i hundredetal. Der lugtede af
fisk! Også strandskade og stor præstekrave var vi tæt på. Præstekraven pilede rundt
blandt stenene på stranden for at finde mad og derefter hen på de 4 æg - og af sted
igen. Æggene kunne vi finde i kikkerten, fordi den viste os,
hvor de lå mellem stenene.
Men det mest bedårende var en Stormmåge, hvis unger
tiggede mad - og fik det! Vi havde sat os i strandkanten og
fundet en øl i rygsækken. Snart så vi en lille dunbold trisse
rundt i vandkanten og videre op til mor, der lå lidt længere
oppe. Ungen tog fat om moderens næb, og så gylpede hun
mad op til den.

Skåneturen 2. juni
var en rejse gennem et skønt
landskab og mellem kontraster.
Vi drak kaffe ved havet, besøgte
middelalderborgen
Glimmingehus, spiste skøn
svensk sommermad, oplevede
kirkekunsten i St. Olofs kirke og sluttede af med et formidabelt skånsk kaffebord i
Kaffestugan i Andrarum.
Hvis man vil have inspiration til selv at køre ture i Skåne, kan beskrivelse af denne
og vore andre ture til Skåne i årenes løb fås ved henvendelse til Anders Nielsen.
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Færøske sange og fortællinger
Torsdag d. 6. sep. kl. 19.00
Den aften får vi besøg af sangeren og
skuespilleren Annika Hoydal. Hun vil atter en gang
optræde for os med stof fra sit elskede Færøerne,
hvor hun er født og opvokset. Hun har sammensat et program, hvor hun i sang
og fortælling fører os vidt omkring i det færøske univers. En aften med
nordatlantisk tone i selskab med en stor formidler! - Det foregår på
Flyglet, Stadsbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50.

LOUISIANA - New Nordic - arkitektur og identitet
Torsdag d. 13. september kl. 18.50
Rundvisning med introduktion til Louisianas fremragende arkitekturudstilling
som tager pulsen på den nyeste arkitektur i de nordiske lande.
Vi mødes i Humlebæk i Louisianas forhal kl. 18.50.
Man betaler selv transport og entre.
Rundvisningen er gratis for medlemmer. Deltagelse for andre kr. 50.
Begrænset deltagerantal. Derfor er det nødvendigt med
tilmelding til Tage Christensen, 4588 2598 eller norden.ltk@gmail.com.

Nordisk Råds Litteraturpris 2012
Mandag d. 1. oktober kl. 19.00
Journalist og forfatter Lillian Munk Rösing fortæller om
Nordisk Litteraturprisvinderen Merethe Lindstrøm, og
hvad der ellers rører sig i ny nordisk litteratur. Merethe
Lindströms bog er omtalt på side 2. Det foregår i
Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50.

Tag familien med på bustur i efterårsferien til

Skånes Djurpark torsdag d. 18. okt.

Se side 2

Skånes Djurpark

Bladet på e-mail?

Torsdag d. 18. oktober
En familieudflugt i efterårsferien
Tag med på en heldagstur for voksne og børn med bus til Skånes dyrepark ved
Höör ca. 30 min. kørsel øst for Malmø. Det er et idyllisk naturreservat for nordiske
dyrearter, vilde som tamme. Her kan du komme i nærkontakt med dyr, som du
ellers har svært ved se i naturen. Læs mere på www.skanesdjurpark.se
Afgang kl. 9.00 fra Jernbanepladsen syd, ud for Invita. – Hjemkomst kl. 17.00
samme sted.

Vil du have bladet sendt med en e-mail?
Du får det straks, når det er færdigt, og
foreningen sparer portoen. Send dit navn
og e-mail-adresse på
norden.ltk@gmail.com.
Du kommer så også med i påmindelsestjenesten, som sender dig en mail få dage
før hvert arrangement.
Tage Christensen
Webmaster

Kommende arrangementer
Mandag den 12. november kl. 19.00
Den nordiske biblioteksuge indledes med
skumringsaften på Flyglet i
Stadsbiblioteket.
Torsdag den 15. november kl. 19.00
i den nordiske biblioteksuge kommer
forfatteren Kim Leine og fortæller om sin
bog "Profeterne i Evighedsfjorden".

Pris: Voksne kr. 300, børn kr. 150. Prisen dækker kørsel i luksusbus, entre og
formiddagskaffe. OBS. Medbring selv mad og drikke.

2013

Tilmelding senest mandag 17.9. 2012 til Monica Munch telf. 2320 8030 eller på
munchmonica@gmail.com.

Nordisk Litteraturpris 2012
”Dager i stillhetens historie” – er titlen på den norske roman, som fik årets
nordiske Litteraturpris. Forfatterinden er Merethe Lindstrøm, f. 1963, som
debuterede i 1983. Mærkværdigvis er hun ikke oversat til dansk og før den
nordiske pris havde biblioteket ingen bøger af hende. Stor var derfor min
overraskelse, da jeg i boghandlen på Oslo banegård spurgte efter bøger af
hende og så fik udleveret adskillige romaner og noveller, hvoraf flere er
prisbelønnede.
Denne roman er et familiedrama, hvor det usagte siger mere end det sagte. Den
handler om et veluddannet ægtepar, der skal til at gå på pension og derfor skal
være mere sammen. Men ægtemanden rammes alvorligt af demens og bliver
mere og mere tavs og ubehjælpsom. Dramaet handler bl.a. om mandens fortid.
Den har en indre spænding, som er skrevet lavmælt og på et enkelt bokmål.
Derfor er den norske bog let at læse for danskere, hvis man ikke vil vente til
bogen udkommer på dansk til oktober.
På biblioteket findes kun denne ene roman på norsk af Merethe Lindstrøm og der
er ventetid på udlån af den.
Monica Munch
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Til efteråret er der 100 års fejring af
kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen.
Hans svigerdatter, Mette, udgiver i den
anledning en bog med titlen ”Nordisk
Længsel - møder med folkekulturen i
Sven Havsteen-Mikkelsens
rejsedagbøger og billedverden. Man
kan læse om de mange arrangementer
i den anledning på hjemmesiden
http://havsteen100aar.dk/arrangement

Tirsdag den 8. januar kl. 19.00
kommer Mette Eriksen HavsteenMikkelsen i biblioteket og fortæller om
sin bog ”Nordisk Længsel - møder med
folkekulturen i Sven HavsteenMikkelsens rejsedagbøger og
billedverden.”
Torsdag den 7. februar kl. 19.00
Generalforsamling
Fredag 22. marts kl. 18.00
Nordisk Gæstebud i Lindegården
Fredag d. 31. maj. - søndag d. 2. juni
Bustur til Vadstena.

Hvervekampagnen fortsætter
MEDLEM find MEDLEM!
Den nordiske ide er så god, at der er flere,
som bør få kendskab til den!
Alle lokalforeningens medlemmer er
opfordret til at skaffe nye medlemmer! Du
får en hvervegave for din indsats! Gaven er
to Svanekrus for hver indmeldelse. Se
hvorledes man skal gøre i blad nr. 2011:4
og 2012:1.

